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REZUMAT PROIECT

CONSTRUIRE INCUBATOR DE AFACERI, AMENAJARE ACCES
AUTO ȘI PLATFORME ÎN INCINTĂ, BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI

ÎN TG. MUREȘ, JUD. MUREȘ

Proiectul  “CONSTRUIRE  INCUBATOR  DE  AFACERI,  AMENAJARE  ACCES  AUTO  ȘI  PLATFORME  ÎN  INCINTĂ,  BRANȘAMENTE  LA
UTILITĂȚI ÎN TG. MUREȘ, JUD. MUREȘ’’, cod MySMIS 123278, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020  a fost
implementat  de către  INCUBCENTER SRL și  are  o valoare  totală de 31.631.409,85 lei  (suma reprezentând valoarea totală  a
proiectului conform contractului), din care 15.446.741,57 lei (suma nerambursabilă alocata) reprezintă finanțare nerambursabilă.
Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației  în calitate  de  Autoritate  de  Management,  iar  la  nivel  regional  de  către  ADR Centru,  organism intermediar  al
programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Centru. Proiectul este prevăzut a se derula în perioada
31.03.2018 – 30.11.2022.

Obiectivele proiectului sunt:
Obiectivul general
Obiectivul  principal  al  proiectului  este de  a oferi  startup-urilor  și  tinerilor  profesioniști din domeniul  construcțiilor,  condiții  și
servicii  de  ce mai  înaltă  calitate  în  vederea lansării,  dezvoltării  și  susținerii  ulterioare  a afacerilor  noi  intrate  pe  piață,  prin
incubarea acestora în cadrul centrului de incubare.
Obiectivele specifice ale proiectului
Obiectiv specific I: Crearea unei unități de prestări-servicii la nivelul firmei fondatoare prin construirea unui incubator de afaceri în
Tîrgu Mureș, cu capacitatea de a incuba 25 de rezidenți, asistanți și manageriați de către fondator împreună cu administratorul
Multinvest SRL, în dezvoltarea propriilor companii în domeniul construcțiilor.
Obiectiv specific II:  Îmbunătățirea calității  mediului înconjurător prin asigurarea creșterii  gradului  de recuperare și reciclare a
deșeurilor, utilizarea surselor de energie regenerabile, eficientizarea iluminatului în cadrul construcției vizate a fi realizate prin
instalații eficiente energetic.
Obiectiv specific III: Crearea de noi colaborări cu actorii implicați în acțiuni de dezvoltare locală
Rezultate:
1. existența unui incubator de afaceri sectorial nou creat în domeniul construcțiilor;
2.  incubarea unui  numar  de  25 rezidenți  în  vederea dezvoltarii  propriilor  companii  prin  oferirea  de  support  administrativ  si
consultanța în managementul dezvoltarii afacerilor din partea fondatorului si administratorului incubatorului.
3. obtinerea Certificatului BREEAM (Building Research Establishment Environmental Methodology) - eficiența energetica crescuta
datorita instalațiilor  specifice care utilizeaza energie regenerabila,  instalațiilor de iluminat de ultima generație  si  gestionarea
selectiva a deseurilor.

INCUBCENTER SRL

Date de contact beneficiar: Tg. Mureș, str. Gheorghe Doja, nr. 67, jud. Mureș, 0265250432,
office@multinvest.ro
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